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Mikä on arvo?

• Arvot liittyvät ihmisen ja/tai yhteisön 
päämääriin ja käsitykseen hyvästä 
elämästä. Ne ilmaisevat käsityksen 
siitä, miten asioiden pitäisi olla.

• Arvot ilmenevät ihmisten valinnoissa 
ja toimivat valintojen kriteereinä 
erilaisten tarpeiden ja halujen kesken. 

Kuva. Beaufort County School District



Arvot ovat yhteisön voimavara

– Arvot korostavat, millaista käytöstä yhteisöön kuuluvilta
odotetaan. Ne kertovat, mikä meillä on arvostettua ja mikä 
tuomittavaa käyttäytymistä.

– On tutkittu, että yhteisien arvojen sisäistäminen lisää 
työhyvinvointia ja jaksamista töissä. 

→ Työntekijät puhuvat ikään kuin samaa kieltä.



Arvot lyhyesti

Turvallinen ja kriisinkestävä
Suomi – yhteistyössä:

• inhimillisesti

• ammatillisesti

• luotettavasti



Arvojen taustaa
• Inhimillisesti, ammatillisesti, luotettavasti -osa säilyi samana kuin 

vuonna 2007 muodostetussa arvopohjassa. 

• Keskusteluissa pyöri mukana myös avoimuuden ja 

yhdenmukaisuuden teemat, mutta koettiin, ettei ole syytä 

koskea noihin kolmeen arvoon, kun ne ovat vasta pikku hiljaa 

tulleet omaksutuiksi. 

• Aiempi ”ingressi” eli Turvallisuus on yhteinen asiamme

muutettiin vastaamaan pelastustoimen strategian 2025 visiota 

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi – yhteistyössä.



Mitä pelastusalan arvot tarkoittavat 

käytännössä?

• https://www.youtube.com/watch?v=NM6UqK
YSe9c

https://www.youtube.com/watch?v=NM6UqKYSe9c


Inhimillisesti
Toimimme kaikissa tilanteissa
ihmisarvoa kunnioittavasti.  “Kaveria
ei jätetä.”

• Olemme tasapuolisia sekä
toisiamme kohtaan että
pelastustehtävissä.

• Arvostamme moniarvoisuutta, 
erilaisia yksilöitä ja kulttuureita.

• Otamme vastuun ympäristöstä



Ammatillisesti
Meillä on kaikessa työssämme
ammatillinen ote ja noudatamme
korkeaa ammattimoraalia. “Homma 
hoidetaan – ei sählätä.”

• Uudistamme osaamistamme ja 
välineistöämme.

• Osoitamme arvostusta omalle ja 
toisten osaamiselle.

• Käytämme resurssejamme
tarkoituksenmukaisesti ja 
tehokkaasti



Luotettavasti
Meihin voi aina luottaa ihmisinä ja 
organisaationa. Täytämme
tehtävämme luotettavasti ja varmasti. 
“Luottamusta ei petetä.”

• Teemme yhteistyötä keskenämme
ja sidosryhmiemme kanssa.

• Sitoudumme vapaaehtoiseen
kurinalaisuuteen.

• Olemme jatkuvasti valmiit.



Miten arvoja käytetään

• Arvot näkyvät materiaaleissamme, kalustossamme, seinillämme, viestinnässä…

• Arvojen tulee näkyä ja kuulua suunnittelussamme ja palavereissamme.

• Ennen kaikkea arvojen tulee näkyä arkisessa toiminnassamme.



Mitä arvot merkitsevät

• henkilökohtaisesti?

• palokunnallesi?

2 min vieruskaverin kanssa
Muutama kommentti yhteisesti



Mitä pelastusalan arvot merkitsevät?

• https://www.youtube.com/watch?v=7aFx6-
MJX8s

https://www.youtube.com/watch?v=7aFx6-MJX8s


Miten arvot toteutuvat 

omassa palokunnassasi

• päivittäin

• kuukausittain?

3 min pienryhmäkeskustelua



Mitä kehitettävää omassa 

palokunnassasi olisi arvojen 

toteuttamiseksi?



Millaisissa tilanteissa arvot ovat palokunnassasi olleet koetuksella 
tai niitä on ollut haastava toteuttaa?
Miten tilannetta on käsitelty?

Hetki pienryhmäkeskustelua
Muutama kommentti yhteisesti



Miten juurruttaa arvoja omassa palokunnassasi? 

Pienryhmä



Miten pelastusalan arvoja voi jalkauttaa?

• https://www.youtube.com/watch?v=7CETsg7v
8y4

https://www.youtube.com/watch?v=7CETsg7v8y4


Haaste sitoutumiseen

• Arvot ovat haaste meille kaikille yksilöinä: en voi 
odottaa, että muut noudattavat niitä, ellen itse 
toimi niiden mukaan.

• Arvot ovat kuin peili, jonka edessä kysyn itseltäni:
– Toiminko inhimillisesti?

– Kehitänkö itseäni ammatillisesti?

– Olenko aina luotettava?



Kiitos aktiivisuudestasi ja 

mielenkiinnostasi!

• Ari Keijonen
• ari.keijonen@sppl.fi
• 040 588 4112

• Lataa arvot-aineistoja 
www.sppl.fi/arvot

mailto:ari.keijonen@sppl.fi
http://www.sppl.fi/arvot


Videomateriaalia keskustelun tueksi 

Pelastusalan arvot

https://youtu.be/NFBM7wdcDnA

Pelastusalan arvot: arvojen käsittely ja arvokeskustelu

https://youtu.be/201cSOjY2_c

Kuinka arvot toteutuvat arjessa ja miten käsitellä arvoja 
haastavissa tilanteissa?

Ari Keijonen https://youtu.be/Dn4iGA0DNTU

Ilkka Horelli https://youtu.be/KxysVshZ-D0

Jaakko Linko https://youtu.be/303tXBkG_xQ

Jari Sainio https://youtu.be/Iybf47iLLkg

Kari Telaranta https://youtu.be/xueGDrQwsQ4

Kim Nikula https://youtu.be/2SmQGY0UCBo

Markku Savolainen https://youtu.be/Pei_N8oTHnw

Mervi Parviainen https://youtu.be/tXp3Z1B_T3U

Mikko Puolitaival https://youtu.be/iIoqfDrinYE

Outi Salo https://youtu.be/7Onnrv0BwLQ

Peter Johansson https://youtu.be/NCYInZECHCY

Tiina Männikkö https://youtu.be/yNnKIw2DLDk

Torbjörn Lindström https://youtu.be/w9FZbbkoApM

Tommi Virtanen https://youtu.be/aMYa9pfoKVI

Ville Mensala https://youtu.be/0f14PCIeFMY
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